
 

 

  
  

 

 

       
 

 

 



١  

َّ� �ِ��ال ��تّص ٱدراسة و ذهه بوا�د من أك�� أمور ا��س��م  ق��ا�ات تتع�

 ّ   “ .ر�� ا��صحف ” يه هو عنة وهو القرآن ال����� وا���ال ا��ي أوا��س���ن قدسي

َّ ا��س��ون ٱلقد  ���م ” لقد صار وا�دًا من  ىهتمامًا عظيمًا ���� ا��صحف ح�ٱه��

َّفات كث��ة عُ�يَ ف��ا أ��ا��ا بتسجيل ر�� ، “ القرآن  وُصنِّفت �ي مسائ�� ا��قيقة مؤل

د أو �اء ��تلِفًا �ي ��اب ا���ّٰ� تعا�ى . ���  َّ ر و��ابه ، وما تفر َّ الك��ات وا��روف ما ت��

اق�ن  حظي ا��صحف بالعناية الفائقة ��ى مَن يعم��ن ب��ابته و�َ��ه من خطاط�ن وورَّ

ِّ و�هٍ وأ���ه . و���ِّ��ن ومذهِّب�ن   و���هم ح�ى يكون ��� أَ�ح

ومن ا��عروف أنه قد وردت �ي ��ابة ا��صاحف صور متغا��ة لبعض ك��ات 

وا ��� ا��واضع ٱوأ��ف قرآنية ، وقد  َّ ���اء ا���� بتسجيل تل� الصور ، ��� نّصُ ه��

�ا  َّ هو ا�����ل ال�ي وردت ف��ا ك� صورة . و�� شّكَ �ي أّنَ مبعث اهتما��م �ِ�ذا إ�

ه ا��كتوب ��ء من التغ�� أو التبدل  ق إ�ى نَّصِ َّ َّ يتطر للقرآن ال����� وا��رص ��� أ��

اء و���اء التجو�� مبعثه ا��ِفاظ ��� نصه ا��نطوق ، ��ّيِ سبب  َّ ��� ك�ن ِ��ص القر

  ت��وة من التغ�� والتبدل .

ُ و َ ح أن ��ابة ا��صحف وّ�ِ واقع ا���� ي  ّ�ِ ا��جياأ�ذت ��� �
ٰ
��هود عظيمة  ل ��ظى

تُعِ�ن الناظر �ي  إضافاتلع��اء اللغة أوَل ا���� ولع��اء الضبط القرآ�ي من بعد ���ثل �ي 

تع�ِّ� ا��موز ال��ابية عن ا��صوات ا��نطوقة  أن��ي�ة بت��وة ا��صحف ��� ت��وته 

، “ اْ��رك�ت والسكون والتنو�ن ” �� � �لُّ ���مات � ُأضيفتف؛ ما ��كن  دَقِّ بأ

���مات تفرق ب�ن صور ا����ف ا��تماث��  أضيفت�� وعُ�ف هذا بنَْقط ا��ع�اب ، 

 .  وعُ�ف هذا بنَْقط ا����ام�ي ا���� ، 

بت��ه ٱ�� �دث تعديل جوهري فُأل�ِ� نْقط ا��ع�اب و�ّلَ ���َّ� الشك� ا��ي 

رة لبعض ا��روف العربية لتكون رموزً ٱاْ��ليل �ن أ��د ، ف ا ��ل ستُعملت صور مصغَّ

 صورة للهمزة ، و�� تكن من  بتُ�ِ�تْ ٱو “ا��رك�ت والسكون والتنو�ن والتضعيف ”  ���



٢  

َّت هذه ٱب�ن ا����ف ا�ْ�ستعم�� قبل اْ��ليل ، و �ي ال��ابة القرآنية  ا��ضافاتستقر

ْت  ذات قيمة عظيمة أ���ت ما ك�نت  إص���اتٍ و�ي ال��ابة العربية بعامة ، و�ُّدَ

ة َ��تاج إليه ل��� ��ثل ا��صوات العربية بأدّقِ ما ��كن . وقد قبِلت ا��مة ال��ابة العربي

وَاد ” ��� أ��ا �� تُعَّدُ تغي��ًا �ي  ا��ضافاتء ا���� تل� �و��� أي ا��كتوب “ الّسَ

با��داد ا��سود . ول�كن الواقع أّنَ ا�ْ�مزة ونقط ا����ام وا��رك�ت والسكون والتنو�ن 

يادة ��� السواد !والتضعيف ك� أولئك ك�   ن ز

ت به من أ��� م��جٱنفسه ، فإ��ا قد “ السواد ” و�ذا �� تكن تل� الع��مات ��ّس 

ِ�ا فيه من النفع ا�ْ���وس ! �انب�نوأسفل ومن ا�   . وقبلت ا��مة ك� ذل� �

وأضاف ���اء ا��داء القرآ�ي ���مات الوقف من �ا�� ، وطيب ، وحسن ، 

ه ���اء وك�ف ، ومُمتنع ، ومتعانق  ، ووضعوا ���مات ل��ايات ا��يات ��سب ما يعّدُ

 ال�كوفة أو ���هم ، ووضعوا ���مات ا��ّد ��قاد��ها ا��تنو�ة �ي مواضعها . 

السواد  �� يتضمنه ماا��شتغ��ن با���� القرآ�ي با��داد ا����ر  أضافو�ي ��ل تاٍل 

 ْ َ��ن ” �ّد �ي من ا����ف ؛ ك�لف ا� ياء ا��ّد �ي  ، “ال��اط ” و “ العا� ي��فهم ” و “ إ

ا �ي  �ْن “داوُود ” وواو ا��ّد �ي “ وَلِيِّي ” وال�ي ليست مَّدً بل لقد أضافوا الياء والواو ا��ّدَ

ُ ” بعد هاء الضم�� �ي  ؛ ل������ ��� إشباع ا��ر�� با��د ا��ي تقتضيه  “ ي���ينهِ ،  و��ابَه

ول�كن ��ار  .“. �ُْ��ي ” :  النونَ �ي:  ا�ْ�َدّ أ�ك�م ��� التجو�� . وأضافوا من ��� أ��ف 

زمن تاٍل و�د طابعو ا��صاحف أن  و�ي،  با��داد ا��سودا��طاط�ن كتبوا ك� ذل� 

 طبا�ة تل� ا����ف بال��ن ا��سود أ��� من طباع��ا بال��ن ا����ر . 

ي ا��مام مال�  ��ن ُسئل عن جواز ��ابة ا��صحف ��� ما  Öولقد ك�ن رأ�

 : ����اء ( ا��راد مَن يعرفون ال��ابة ) أنه ����وزُ ��ابة ا��صحف إ�َّ أ�دث الناس من ا

 �� ��َ بأًسا ��ل� �ي ا��صاحف ال�ي يتع�� ف��ا الغ��ان ، ، ول�كنه  “��� ال�كَتْبة ا��و�ى ” 

 



٣  

اء � ما ذ��ُت من  . )١( �ات ا��صاحف�َّ أُ �ي ��  َّ لت ا��مة � وف��ا الع��اء والقُر َّ وتقب

ِّ  ل��ابية بعد أن تغ��ت صورة ال�كَتْبة ا��و�ىٰ ����ت اتال �ن ٱ، و�ُِ�ب إ�ى الشيخ العِز

صط��ح ٱ��� ا���� ا��ول ���  ا��ن��وز ��ابة ا��صحف  ��” : عبد الس��م قو�� 

َّ يُوقـِـع �ي تغي�� من  ا����ة   . )٢(“  الا��هَّ ، لِئَ��

 ً �� و�دت سبي� دة لتكون مستعمول�كن ال��ابة ا��عّدَ � خ ا��صاحف إ�َّ �� �ي ��ْ � ممهَّ

ما ك�ن لعا�ٍِ� مدقِّق ، أو ما ُكتِب لسلطان ، أو ليكون �ي مس�د ، و��ل� ُطبِعت 

ا��صاحف أول ما ُطبعت ، ول��طابع �ذرها �ي مُس��َّلِ ��لها �ي إ��اج ا��صاحف ؛ 

ْ ستعمال ال��ن ا����ر مع ال��ن ا��سود أ��ًا عس��ًا آ�َ�اك . ٱإذ ك�ن   هوهذا ما ذ��ت
 ِ ُصوَر ا����ف ال�ي  وجعلته م��ِّرًا لتصغ��“ ا���� العثما�ي ” ��نة إ��اج ا��صحف ب�

 ً وا��روف الصغ��ة ��ّلُ ��� أعيان ا��روف ” :  فقد قالت � بال��ن ا����ر ؛ُكتبت قب�

ُلِحقون  ا����و�� �ي ا��صاحف العثمانية مع وجوب النطق ��ا ، وك�ن ���اء الضبط ي

ا هذه ا����ف ��را َّ � ذل� �ي ا��طابعء بقْدر ��وف ال��ابة ا��صلية ، ف�� َّ كتُ�َِ� ٱ تع�

  . )٣( “بتصغ��ها �ي ا������ ��� ا��قصود 

ُ وأحسب أنه لو �َذَت ا���نة �َذو َسلَفنا ا���ن كتبوا بالسواد ما ك�ن يُكتب با�� مرة �

ْت ما ك�ن معمو�ً  َّ  ة ا��صحف��اب�ي � به أزما�ًا من ���مات ا��رك�ت والتشد�� ، فأقر

َّجت ، لك�ن ��لُها �ار�ًا ��� أ�� سابق ــ ا��صلية ��ون تصغ�� ال��ابة �ا ��ر  من  ل�ك�َّ

ة حسن ، دمشق ،  ١٧،  ١١ا��ا�ي : ا����� �ي نقط ا��صاحف :  )١(   م. ١٩٦٠، ��� د. عِّ�َ
  ٢٧٩:  ١القسط���ي : لطائف ا��شارات  )٢(

ٰ
  م. ١٩٧٢ون ا��س��مية ، القاهرة ، ؤللش ، ��� ا���لس ا�����

ُ  افقيوو��ذا ؛  “� �َّ إ” مصحفة عن  �ا�أ ىرأف؛  “ا��ن ”و�ي نف�� ��ء من ك��ة  ح ذل� الفهمَ رأي ه رأي مال� . ��ّجِ

ةٱ” :  قو�� َّ �ِ� ً  “ صط��ح ا��� المن تغي�� ” :  لعملهم ف�� تصّح ��الفته ، وقو�� اتوق�� ُّ  “ ا��ُهَّ  ��ل ا���الِف�ن . ي�ة نتمن  ازً ��ر

ب �ليه بقو�� :  فهِم  القسط���ي قول العز ��� أنه ��مح ب��ابة ا��صحف با���اء ا��تعارَف �ليههذا وقد  وهذا �� ”وعّقَ

لَف ��ا�اةً ��هل ا��اهل�ن    . “ينب�� إ��اؤه ��� إط��قه لئ�� يؤدِّي إ�ى دروس العِ�ْ� ، و�� يُ��َكُ ��ء أ���ه الّسَ
ية بالقاهرة �ام التعر  )٣(  .  “مصحف ا��ل� فؤاد ” �� ٱوعُ�ِف ب ١٩٢٣يف با��صحف ا��ي طبعته ا��طبعة ا��م��

 وك�نت ا���نة من ا��شا�خ : ���د ��� �لف ا��سي�ي ، وأ��د ا��سكندري ، ومصط�� العنا�ي ، وا��ستاذ حف�ي ناصف . 
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جها ك�ن �ي موضعه ، فقد قالت إن هذا ا��صحف  ُّ ُأِ�ذ ِ��اؤه ” ا���� وما أرى ��ر

ا رواه ���اء ا���� عن ا��صاحف ال�ي بعَث ��ا عثمان �ن عفان  َّ إ�ى الب��ة  Öمِم

ال�كوفة والشام وم�� وا��صحف ا��ي جع�� ��ه�ل ا��دين�ة ، وا��صحف ا��ي و

ختلفت ٱختَّصَ به نفسه ، وعن ا��صاحف ا��نتسَ�ة م��ا . وأما ا����ف اليس��ة ال�ي ٱ

ُ تل� ا��صاحف ف ْ��ِيَة ُّ ٱف��ا أ� ُ الغالببـِـع ف��ا ت مع ��ا�اة قراءة القارئ ا��ي  ا���اء

 َ ��ِية ٱته ، و��ا�اة القوا�د ال�ي يُكتَب ا��صحف لبيان قراء ستنبطها ���اء ا���� من ا���

ا���تلفة ��� ما رواه الشي�ان أبو �َ�رو ا��ا�ي ، وأبو داوود سليمان �ن ��اح ، مع 

م�� ك� ��ف من ��وف هذا ا��صحف �. و��� ا�� خت��ف���جيح الثا�ي عندا�

 .  )٣( “ ..  سابق ذ��ها .الستة ال العُثمانيةمن ا��صاحف  مصحفموافق لنظ��ه �ي 

ا��ي  ومن هذه العبارة ا�����ة عُ�ِف ا��صحف ا��ي أ��جته ا���نة بأنه ا��صحف

قد ل��اع ؛ ف�، وأظن أن �ي ذل� قدرًا ��� قليل من ا� “با���� العثما�ي ” ُطبـِـع 

ُ  ت����ت ا��ول أضيف إ�ى ا���� العثما�ي ها ا��ول ــ بل ا�ْ�دف ا��ي �� ك�ن هدف

��ء من ا���ن ��ا فوقه من التغي��  ا�ْ�صحف من أد�ىٰ  نَ وْ �اك هدف سواه ــ صَ يكن آ�

َ وك�ن لعدد من الك��ات �ي ا��صاحف ا��ذكورة صُ  والتبديل ،  . ر متغا��ة ��ابة وضبطًاو

 �ي ك� ��ءإ���ن ا���نة أن ا��صحف ا��ي أ��جته موافق للر�� العثما�ي  �ا أظن�

ا ، ح�ى في ًّ ِ ك�ن أ��ًا ��جيحي   “ . السواد ” ما يتع�� ب�

ذات هدف دي�ي عظ�� ، هو   أي موافقة ا��صحف ل��صل ا��ول ــــوهذه الف��ة 

يفها با��صحف إنه قد �ول�كن ا���نة نف�� ، توحيد صورة النص القرآ�ي  قالت �ي تعر

َسدي ال�كو�يّ ”  ُكتِب وُضبِط ��� ما يُوافِق روايةَ َحفص �ن سليمان �ن ا��غ��ة ا���

جود ال�كو�ي لقر َّ  . “  . . .اءة �ا�� �ن أ�ي الن

يُفهَم من هذا ومِما سبق أن ��ابةَ مصاحف أ��ى مضبوطة ��� ما يوافق روايات  و

�ن ستكون ��� ��� ما    ، وهذا ما ��اه �ي ا��صحف �ختارته ا���نة ��صحفهٱقراء آ�َ�



٥  

، ية قالون عن نافع �ي ليبيا وفقًا ��وا“ ��عية ا��عوة ا��س��مية  ”ا��ي أ��جته 

حت ا���نة ال�ي قامت �إ��ا�ه  سليمان �ن  دوختيار أ�ي داوٱختيار ا��ا�ي ��� ٱورّجَ

ًّ  ، �َ��اح عند ٱخت��فهم ، “ ال��اط ”  �ي إثبات ألفات ا�ْ�َّد �ي �ويتضح ذل� �لي

َ��ن ”  و ِائة ا��و�ىٰ “ العا� ن سورة م �ي سورة الفا��ة ، و�ي ث��ث�ن موضعًا �ي ا��يات ا��

ي��فهم ” ا��ّد �ي البقرة ، و�ثبات ياء    ) . : قر�� ٢ ( “إ

 واية ورش عن نافع ��تمل ��� أمورا��ي ب�ن أ��ي أهل ا��غرب �� وا��صحُف 

ْ �اصة بتل� القراءة وبا�ْ  ْ ٱ�غر�ي ؛ ف�ط ا�  بغ���مزة جتماع ال��م وا��لف ، أو ال��م وا�

 رف ا��ي إ�ى ا��انب ا����� هو ال��م ،يُعَّدُ فيه الط“ ��، ��، �� ” تصال سابق ٱ

َّ ، وأماا��ي ��� ا��انب ا����ن فهو ا��لف أو ا��مزة   نعرفه �ي ال��ابة ���� العكس مِم

 ْ فتتبع ��ن القارئ ا��ط “اءَ��ِْ��َة ” رُِ�مْت ه��ا “ ا����ة ” ���قية ، ح�ي إن ك��ة ا�

فردة ا��فتو�ة �� إ�ى الطرف ا����� ا��ي فوقه ���مة السكون �� تعود للهمزة ا�ْ�ن

ُ�ثِّل ألِف ا��ّد  �ْ�ن ا��ي � ) . هذا إ�ى  من ا��صحف اللي�ي ��وذج ١٧ص �ي  (. ا���

ومع تل�  ،إ��ال النون والفاء والقاف والياء �ي ��اية الك��ة ، و���ام الفاء بنقطة ��تية 

 التغا��ات �ي ا��صاحف ب�� القرآن وا�دًا . 

ية قالت ا���نة  � ما���� ُّ ُ�رة �ي طبا�ة ا����ف ا����و�� ٱا قالت عن تع� ستعمال اْ��

�ن �امًا ، وما ��ال ا��طابع تُصدر ا�ْ�صاحف بتل� الصورة متضمنة ذل� ��انمنذ ��و 

م �ي فنون الطبا�ة با��لوان ، بل إن من ا��صاحف  �� ، مع ما وصلت إليه من تقّدُ الت��

َ �روف ا�كث�� من فيه ما ُطبـِـع وقد لُوِّن  انية ألوان و���مات الضبط ���و من ��

�� مُثبتًا �ي ��اية ا��صحف ��� ُكتب منذ  با��ضافة إ�ى ال��ن ا��سود ، وما ��ال الت��

قد فك�ّنَ ما ��َم من َضعف إمك�نات ا��طابع آ��اك صدرت الطبعة ا��ذكورة آنفًا ! 

بَعًا �ي طبا�ة ا��صاحف َّ   ! صار عُْ�فًا مُت

 �ي أراه : ق��اح ا��ول ا��وا�



٦  

بال��ن  ا����ف ا����و��؛ فتُطبَع  Öأن يؤ�ذ بالتيس�� ا��ي �َمَح به ا��مام مال� 

َّت ��ا���ا ا��ألوفٱ، ��� أن تظل الك��ات ال�ي  ا��سود ة ؛ ��و لفظ ا������ ستقر

ٰ ”و ٰ ” و“ كّنَ ل�ٰ ” و“كْن ل�ٰ ” ونظا��ها و“ذا هٰ ” و“ ن ا���� وأمثال ذل� دون “ئك أول

َ��نالع” و“ ال��اط ” ذف ا��ا�� ��ابة ، أو �إضافة ا�ْ��ذوف م��ا ؛ فيكون تغي�� ِ�� “ ا�

مَ�” بألف ، و“ ابال��”  و بياءَ�ْن “ ُ��ْيي ، وولِيِّيَ ” بألف بعد الواو فقط ، و“ وَاتالّسَ

ُلَحق واو ا��ّدِ و�� “�ُْ��ِي ” بواوَ�ْن ، و“ يَ�ْ�ُونَ ” و غائب ، ياؤه بعد �م�� البنُونَ�ْن ، و��ت

با��لفات دون الواوات ، وتكون “ الص��ة وا��ك�ة وا��ياة والن�اة ومِْشك�ة ” وتكون 

�ا ” و، ��� هذه الصورة “ ُشفَعاء”  ُ�ّ ��أة ونعمة ٱ” وما ��اثلها ��ل� ، وتكون “ يا أ�

 ��ذه الصورة . “ ور��ة 

 :  وأرى أن يكون ذل� مقت��ًا ���

، فإن �ي  والط��ب �ي ��ا�ل التعل�� العامُكتب ا��راسة بأ��ي الت��ميذ �  ١

يبًا �َ�م إ�ى الت��وة ب�� مشقة ، و   .  كت�ُ�م ليست مصاحف أ��اتذل� تقر

ة���� ا�� و ٢ هة إ�ى العامَّ  .  قتباسات القرآنية ال�ي �َ�ِد �ي أثناء ا��قا��ت ا��وّجَ

 
ٰ
صعوبة  ر ــ وهو من ���اء ا��زهــ ر��ه ا���ّٰ� ولقد أدرك الشيخ عبد ا��ليل �ي��

يقة �� بأس ��ا � مع ما ُ��دثه من ا���� العثما�ي ��� أبناء ع��نا هذا ، فعمد إ�ىٰ   طر
اه  َّ م تفس��ًا �َم � ” ��تيت للقارئ � فقّدَ َّ ��يط ��وا�� صف�ات “ ا��صحف ا��ي�

ا�ْ�صحف ا�ْ���ي ، وُكتِبت أرقام متتابعة �ي ك� صف�ة فوق الك��ات ذوات ا���� 

ذا العمل أفاد مَن �� ُ��سن و�� ،ص وُكتِبت �ي ا��اشية با���اء ا��ألوف العثما�ي ا��ا

َّب تعديل ال��ابة ا��صحفية قراء نتشار هذا ٱول�كن ، .)٤(ة ا���� العثما�ي ، و��ن

 ًّ يقته �ي طبا�ة ا��صحف مستق�   � .التفس�� ��دود ، و�� تُتبع طر

  م.١٩٦٤أ��جته دار ال��وق ، وك�نت طبعته ا��ابعة �ي �ام  )٤(
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ة ��� صورة ا��لف ال�ي تكتب ب��ابة الياء ا��تطرفة بصور�اص ق��اح الثا�ي �وا�

  : ملها صورة الياء ا��تطرفة�وا��مزة ال�ي �� ، ��� هيئ��ا

ء ���تبه صورتا الي ، أهل م�� ىٰ ��ة روفع�و�ي ال��ابة ا�، بة ا��صحف �ف�� كت

ت كتب ا���اء ( ا��م��ء ) ��� �دم نَقط  .ا�ْ�تطرفة وا��لف ال�ي ��� هيئ��ا  وقد نَّصَ

بأخوا��ا ذوات  رفة ��يعها اعتمادًا ��� أن هيئ��ا �ي ��اية الك��ة �� ��تبهالياءَات ا�ْ�تط

  . )٥(النقطة والنقطت�ن والث��ث أي الباء والتاء والثاء والنون

َ  ول�كن درَج كث�� من أبناء الب��د العربية سوىٰ  طها �ي ��� ا��صحف ، قْ م�� ��� ن

ية ينب تا�ي ڪا���� ال �� أن ��لّ وهم ��� حق �ي ذل� ؛ ��ن وجهة النظر اللغو

) والصوت اللغوي الوا�د ينب��  فون�� ) ��� صوت لغوي وا�د ( ا��راف�� الوا�د (

ملها ���قق ف��ا هذان ا��بدَآن �أن يكون �� ر�� ��ا�ي وا�د . وال��ابة العربية �ي �ُ�

 ��ر�ة كب��ة . 

 َّ ٌ آِ�� الك��ة أم و�ذا راعَينا أن القارئ ليس �ليه أن يتوقف �ي قراءَته ليتب� ن أياء

 ” ألف ؟ أيقرأ 
ٰ
من ا��فيد التفرقة ب�ن إن ؟ ف“ �َ�َّيَ ” و “ �َ�َ�َّ ” أم “  �َ�َىٰ  ” و“  �َ�َ�

  ستعمال ر���ن متغا���ن .ٱالصوت�ن ب

حيث  الياء ا��اجعة ��م��ستعمال صورة ٱنتبا�ي �ي ا�ْ�صاحف ا�ْ�غربية ٱوقد لَفَت 

وهذه  ــ)  ١٧(ا���وذج ص  ــ“  ے، ا�� �، � ے�ْدِ �َ ” ، مثل  ء ل��دّ �تكون الي

رة �ُ  �ت�َ�ة ��ُعِلْت ���مة الصورة للياء ا�ْ�فردة وا��تطرفة قد ُأِ�ذَْت م��ا صورة مصغَّ

بَه بي��ا وب�ن َصْدر الياء وا�ح . “ ـــِ  ”لل�ك��ة    ، والّشَ

  ��ل� أق��ح :

َّاب ٱ )٥( يه : �ِ�اب ال�ُ� ��اه�� السا��ائي ود. ��� د. ٩٧�  ٩٦�ن درستو مؤسسة دار ال�كتب  ١عبد ا��س�ن الفت�� ، ط إ

،  ب��وت ط. دار ال�كتب الع��ية ، ١١١ ، ١٧:�ِ�اب ا��م��ء  يالشيخ حس�ن وا�و، م. ١٩٧٧،  الثقافية بال�كويت

  م.١٩٨٦
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 .  “ �، � ےا��ِ ”  ثل ياء ا��ّد مثل��� �ُ�تعمل صورة الياء ا��اجعة ��م�� : أن �أو�ً 

  أيًضا لتدل ��� : ��م��“ى ” �ُ�تعمل الصورة ا����ى :  ثانيًا : أن

رُِ�مَت �ي دا�لها “ ، إ�ىٰ  �َ�َىٰ ” مثل : ؛ � ا��لف ال�ي ��� هيئة الياء  ١  ، سواء أ�

أسوة ��ا  صورة ألف صغ��ة أم �� ���َ� ؛ ليتحقق ا���ي��ُ ب�ن الصوت�ن �ي ��ابة ا�ْ�صحف

 �ي مصاحف أهل ا��غرب . 

ساكنة أو متحر�� ، ومع ا��ر�� ما قد يصح��ا من تنو�ن أو  الياء ال�ي ليست ل��دّ �  ٢

َ ، �َ�َ�َّ ، �َ�ِّىٍ ، قَوِّىٌ ” ��د�� ، أوك���ما مثل :  عتمادًا ��� أن ٱ، “ �َ�َْى ، نِعْمَ�ِى

يان أن ا��راد هو ياء ��� الضبط بالسكون وا��رك�ت والتشد�� والتنو�ن كفيل بب

 ممدودة ، وأنه ليس ألفًا ��� هيئة ياء . 

��� �ي:  ياء ��م�� ��� راجعةثالثًا : أن تب�� ا��مزة ا��تطرفة بعد ال�ك�� ���لها صورة 

  . “، �َ�ِّئْ البارِئ ، شاطِئ ” 

��� ما ينتج من ا� ء ل��ام ا��طابع إ�داث صور �د��ة للياٱق��اح ا��ول من �و��ي أ�

 ً � ا��اجعة منفص�� ومتص�� ��ا يصلح ��ن تتصل به متطرفة ، ول�كن ا���� صار ���

 يٍّ �اسب آ����  ةمطبو� اسةر�ا� هوهذ ،�ِ�ا َ��قق من تقدم �ي وسائل الطبا�ة ا��ن 

 ما ك�ن �َ  زُّوِد با��روف العربية مكتوبة ��طوط متنوِّ�ة
ٰ
أن �ُ�تعمَل �ي  بالٍ  �طر ���

�وقد يتو! هذا ا��هاز   ا��طاط�ن أ�� ذل� العمل .  ��اربعض  �ىَّ

 ست �د��ة �لينا ؛ فنحن َ��دها �ي�� إن هذه الصورة ا��ق���ة للياء ا��اجعة لي

��ابات  ، و�ي وفيما يكتب ا��طاطون من روائع ا���اذج ، ��ابات بعضنا ِ��ط ا��قعة

َّ دِ وا�ُ�رْ  بعض الشعوب ا��س��ة ال�ي تكتب لغا��ا باْ��روف العربية ؛ ك�لفارسية ة . ي

 ً � ؛ وهو يُضاف إ�ى ذل� ما ���قق من وجهة النظر اللغوي البحت مما أ��ُت إليه قب�

أن تكون للياء ا��مدودة صورة �اصة وتكون ل��لف ال�ي تُكتب ��� هيئ��ا صورة 

 أ��ى متم��ة . 



٩  

،  ألف ا�ْ�دّ  �ْ�مزة ا�ْ�فتو�ة �ي ��ء الك��ة إذا ت��ها�اص بِ��ابة ا:  ق��اح الثالث�وا�

 . قبل ألف ا��د ا�ْ�مزة ا��توسطة ا��فتو�ة، �� ��ابة  تلَْ��ا ��زة أ��ى مفتو�ةأو 

ُّ  لت�ن ا��و�ىٰ �أما عن ا�� يقة ��ابة ا��مزة ف��ما �َ�َى الن ساخ من قد�� والثالثة فإن طر

كتفاء ���� ��ف وا�د من ا����ف �ك�نت تتبع قا�دة ا� رتض��ا ا���نة ــٱ وقد ــ

�� ا��مزة وا��لف ٱ���رة ، وا� ً “ آ ” ستبعدت ا���نة تصو � �ي ، وك�ن ذل� مستعم�

ل��ام با���� �تبعت قوا�د ا��م��ء ا��ست�دَث دونَ ا�ٱبعض ا��صاحف ا��طبو�ة ال�ي 

��ل ��� ��وم ” ، فقالت إن وَضع ���مة ا��د ا��عروفة �ديثًا فوق ا��رف  العثما�ي

ا زا��ًا ��� ا��ّد  َ ، �ِ�َ�ۤ ءٍ ، �ِ�ۤ ، قُرُوۤ  �ۤ ا�ۤ ا��ص�� الطبي�� ��و مّدِه مّدً ��ََل ، ء ���  أ�

َ��ذوفة  ألِفٍ ل������ ���  �� �ُ�تعمَل هذه الع��مةتفصيل يُع�َ� من كتب التجو�� . ( و

 بل تُكتَب ــ�ي كث�� من ا��صاحف  �َلَطًا ��� وقع ــآمَنُوا  : ) مثل بعد ألِف مكتوبة

 “ .  بعدها��مزة وألِف ءَامَنُوا 

ُصوَر ��ابة ا��مزة ا��فتو�ة ال�ي تل��ا ألِف ا��ّد سواء أك�نت �ي ل فيما يأ�ي دراسةو

مفتو�ة ، ��� تظهر �ي  أول الك��ة أم ك�نت �ي وسطها ، وتل� ال�ي تل��ا ��زة أ��ىٰ 

 ا���� العثما�ي نفسه . 

�� ا��مزة ، ٱوف با��عر“ ء ” �� يظهر �ي ال��ابات العربية القد��ة ا����ُ ال��ا�ي 

ً ٱوك�ن  ية ال�ي أ��� ��ا ما ك�نت ال��ابة بتك�ره ��� � من أ��ال اْ��ليل �ن أ��د اللغو

العربية ��تاج إليه من رموز و���مات تُض�� �ل��ا ���ل ا��قة ا��نشودة �ي تكون مُمثِّ�� 

 ً َ�ثي� ا للك��ات ا��نطوقة ، وأصلح ببعض ما � ًّ � النا�ج من د���� من ا��طإ بت�� شيئًا ٱ� بَ�َ�

ي�ن ؛ وأع�ي �� ستعمال ا���� ٱك�ن قا��ًا من  ذا ما�ر�� ��ا�ي وا�د ��� صوت�ن لغو

لِفًا  ى أ� يل “ ا ” ا��سمَّ ل������ ��� صوت ا��مزة أساًسا �� ل������ ��� الصائت الطو

يادة زمنِ  ِ مَ  ا��عروف بألِف ا��ّد ، ا��ي ينتج من ز ِ ث  .  )٦(� القص�� ا��عروف بالفت�ة ي�

 م. ١٩٨٦، مكتبة ا��ا��ي ، القاهرة ،  ١، ط ١٩١،  ٨٥ال��اث  د. رمضان عبد التواب : منا�ج ��قيق )٦(
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ِ “ا ” ك�ن ا���� ال��ا�ي  لِف هو ا�ْ�ستعمَل قد��ًا ليدلَّ ٱا��عروف � ��� صوت  �� ا���

ة ، ولقد أشار ���اء العربية إ�ى ذل� فقالوا إن  َّ �� ٱا�ْ�مزة ك�لشأن �ي ال��ابات السامي

�مُه ؛ فا�� الباء يبدأ ٱك� ��ف من ��وف العربية يبدأ بالصوت ا��ي ���� إليه 

  . )٧(و��ل� اْ���� وسا�� ا��صوات وأ�ماؤها “ ب  ”بالصوت 

ي�� ٱو�ي زمن تاٍل  َّاب ر�� ا��لف ليدل ��� الصائت ا��ي هو فت�ة طو ��ذ ال�ُ�

نف�اري ا��ي هو ا�ْ�مزة �ستعمال مش��ك ب�ن الصامت ا��نجري ا�ٱفصار ل��لف 

الصورة والصائت ا��ي ��اثل الفت�ة و���� �ل��ا �ي زمن النطق ، إ�ى أن ظهرت 

ا با������  ا��صغرة ��أس ��ف الع�ن ر�ً�ا لصوت ا��مزة وُجعِل ��ف ا��لف �اّصً

��� صوت الع�� ا��ذكور ، ومع هذا َ��ِد ا��مزة �ي بعض ُصوَر ��ا���ا ��تبطة با��لِف 

يُفهَم من ا��لف د��ل�ُ�ا  بأن �ُ��َ� فوقها أو َ����ا ، وقد يُغفِل ر�مَها بعض الك�تب�ن ، و

 �مزة ، وك�ّنَ ا���� ما ��ال ��� ك�ن �ليه قبل ��ل ا��ليل . ��� ا�

وك�ن ���اء اللغة و���اء ا���� من بعدِهم �ُ�ركون أن ا��لِف ���� لصوت ا��مزة ؛ 

مت سا��َ ” فا��ا�ي ينقل عن بعض أهل اللغة أّنَ ا��لِف  �ا تقّدَ َّ اْ��روف ���ْل أ��ا إ�

  . )٨( “ا��مزات أحيا�ًا  ول��لِف الليِّنة ، ولسا�� صورة للهمزة ا�ْ�ُتقّدِمة �ي الك��م ،

 َ ْرُض ( �د الي�بتة �ي ا��ط بع�أن ا��لِف الث ىٰ و�� : هُود ) و :  ٤٤ء �ي : �َأ�

ُ : ���� ) و :  ٢٨�َُأْخَت (  دَم نْت�ُْم (  ٣٣(  �َأ� :  ١٠٩: البقرة ) ، وبعد ا��اء �ي : هَأ�

ا ك�ن فالنساء ) ،  َّ  ا�ْ�مزة�ي ”  ا��لِفيه ��زةٌ بعدَ الياء وا�ْ�اء ــ هذه وِشبه ذل� ــ مِم

  . )٩( “ل�ِكَو��ا مُبتدأة 

  وقد أ�از ا��ا�ي �ي بعض ما رُ�ِ� ألِفًا أن يكون ا��رسوم ��زة وأن يكون ألفًا ليِّنة ،

ا وآ���ن ، ط. ا��لَ�ي ، القاهرة ،  ٤٧�  ٤٦:  ١�ن ج�ي : �ِ�ّ صنا�ة ا��ع�اب ٱ )٧(   م. ١٩٥٤��قيق مصط�� السّقَ
��ول من ا����� ، ��قيق ��يي ا���ن رمضان ، ا��زء ا ٩٤، ا��هدَوي : ��اء مصاحف ا��مصار  ٢٧ا��ا�ي : ا�����  )٨(

بية ، مايو   . ، القاهرة  م.١٩٧٣التاسع ع�� من ���� معهد ا���طوطات العر
  م. ١٩٣٢ستانبول ، إ، ��قيق أوتو ��زل ،  ٢٧ا��ا�ي : ا��قنع �ي ر�� مصاحف ا��مصار  )٩(
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ىٰ ” وجعل هذا �ي صورة قا�دة �امة للفعل  وك� ما �ي ��اب ا���ّٰ� مِْن :” قال “  رَأ�

ىٰ ”:  ذِ�ْ�ِ  ًا ” َ��و : “  رَأ� َ ” : ا��نعام ) و  ٧٦“ ( رَا كو�� : هُود )  ٧٠“ ( هم �رَا أ��ي

ا رَاه ” و َّ ا رَا القمرَ ” : ا���ل ) و ٤٠“( ف�� َّ ا رَا الشمَس ” : ا��نعام ) و ٧٧“( ف�� َّ  “ف��

: ا��نعام ) وما ك�ن مث�� من لفظه ، سواءٌ �اء بعد الفعل ساكٌن أو متحركٌ ،  ٧٨( 

و��تمل أن تكون ا�ْ�مزةَ وأن تكون ��سوم �ي ك� ا��صاحف بألف وا�دة .  فهو

ىٰ ”  النجم :�ي سورة  وهو قو�� تعا�ىٰ ؛  � موضعَ�نال��مَ إ�َّ  :  ) وف��ا ١١:ية�ا�“(  ما رَأ�

ىٰ ”  َبِّه  لَقَْد رَأ� َّ ٱا��مصار  أهل ) ؛ فإن مصاحف ١٨آ:“( مِْن اَيَِت ر فَقَْت ��� رَ�ْ� ت

  . )١٠( “ياءً ، ف��ما �اصة  ��م الفِعل

وا��ي يعني�ي هنا هو ر�� ا��مزة ا��فتو�ة ال�ي تل��ا ألِف ا��ّد ، سواء أك�نت �ي 

أول الك��ة أم �ي وسطها ،وتل� ال�ي تل��ا ��زة أ��ى مفتو�ة ،��� يظهر �ي ا���� 

ورة ، و�ْن ع ا��ذكضالعثما�ي نفسه . فا�ْ�ُشاهَد هو ظهور رسوم متغا��ة للهمزة �ي ا�ْ�وا

يون أن ا���� العثما�ي قد  كتفاء �ا�” تبعها �ي ذل� �يٱتكن القا�دة ال�ي رأى اللغو

ف�� يُكتَب ألِفان متواليان ، “ بصورة وا�دة ���رف إذا تتابَع وروده �ي الك��ة الوا�دة 

  ولو ك�ن أ�د��ا ��زة وا���َ� ألِفًا ليِّنة . 

ا �ي ال��ابة العربية  ة ك��مية معروفة ــوهو ظاهر قتصاد �ي اْ��هد ــ�ولعّلَ ا� ًّ ك�ن �َْ�عي

ة بو�ه �امّ ؛ فأصوات الع�َّ� القص��ة  َّ اْ��رك�ت �� تَنَل العناية  أيبل ال��ابات السامي

ي�� ك�نت كث��ًا ما تُغفَل ، وال��ابة  �إ�َّ  �ي ��ا�ل تار��ية �ديثة ، وأصوات ا�ْ�َّد الطو

لتل� الظاهرة ، وك�نت قا��ة ومتبعة �ي ��ابة ا��صحف العربية ما ��ال �ُ�تفظة بأمث�� 

ُ ا��مام وا��صاحف ا� ُ  ةْ �نتسَ � ُ�ثِّل الظاهرة ستعمال ٱأع�ي  ــ الفر��ة ا����ىٰ منه . و�

ية ��تلفة ا��صائص قبل  : ��ف ) ل��شارة إ�ىٰ  ر�� ��ا�ي وا�د ( �دة أصوات لغو

ً �اهرة ��وذ�ًا آ�َ� ل�بتك�ر نقط ا����ام للتفرقة بي��ا � ��ثِّل هذه الظٱ   ا منقتصاد ، أو نو�

  . ٢٦ا��قنع  )١٠(
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  . ���ال ��� �ُ�ار إليه �ي معرض ا��قارنة ب�ن ال��ابة العربية و��ابات لغات أ��ىٰ �ا�

 َ  أي ا��ط ا��أ�� ا��ي ــستعمال ر�� ا�ْ�مزة ا��ص�� ٱمت القضية من �وقد ��

ُ  �� ألِف ــٱُأط�ِ� �ليه  ي�� ، وك�ّنَ ليكون ر�ً�ا لصوت ا�ْ�َّدِ ا��ي � �ثِّل فت�ة طو

ردة أيًضا �إ��اك صوت ا� يل �ي ر��ٍ �الظاهرة مُّطَ  نف�ار ا��نجري وصوت الع�َّ� الطو

ى هذا ا���اثُل الصوري إ�ىٰ  ى ألِفًا ، وأدَّ ق  ��ا�ي وا�د هو ا��ط ا��أ�� ا��سمَّ َّ أن تُطب

ر َّ ر ر�� ��ف ت�� َّ ��ك� متتابع ، وعُومِلت  القا�دة ال�ي أشار إل��ا ���اء اللغة ف�� يُ�َ�

ر �ي تتابُع ، ف َّ ستُغ�يَ عن ر�� أ�د ا��ط�ن ٱا��مزة وا��لِف ��� أ��ما ��ف ت��

لِفَ�ن ) ول�كن ���اء ا���� وبعض ���اء اللغة �� يتفقوا ��� ��د�� أّي  �ن ( : ا��� َّ ا��أسي

  الصوت�ن ���� إليه ا��لِف الثابت �ي ا���� ؟

ِ ” ختيارًا ٱوأظن أن  � ا ���ُّ ًّ ا “ ي ًّ رتضاه أ�د ���اء ٱلقا�دة ثابتة  ��الفًاأو ��جيحي

واقعًا  ا��مزة ا��ُتقّدِمة �ي ��ء الك��ةا���� لِيُعوِّض عن ا���� ا���ذوف جع�� يُؤْ�ِ� كون 

يُعوِّض م��ا ر�� ا��مزة ا��ي ظهر ��� �� ا��ليل أو النقطة  ا���ذوفة�ُ��ً� �ي  أو ، و

اٱالصفراء ال�ي  � م��ا ، فرُِ�مت هذه الك��ات ��� خ ا��غرب وا����لُس ���ً ��ذها �ُّ�َ

 هذه الصور ، و��ل� ت��يفات بع��ا : 

ِيهِ (  ٩٣ءَا�ِي (  ِيَةٌ (  ٩٥: ���� ) ، ءَات :  ٢٨٣: طه ) ، ءَاِ��ٌ (  ١٥: ���� ) ، ءَات

ُ  ٥٦البقرة ) ءَاِ�ذٌ (  ،  ) مد�: �� ١٥: يو�� ) ، ءَاِسٍن (  ١٠(  : هود) ، ءَاِ��

ِيَةٍ (  : البقرة ) ١٢٦ءَامِنًا ( ، ��ة ) �: ا�� ٢ءَامِّ�نَ (  ، ءَا�َاءِ  شية )�: الغ ٥، ءَان

َ  ١٧٧)، ءَا�َى (  : النور ٣١(  َ ٣٨(  : البقرة ) ءَا�َ� : ١٠٢(  : الناز�ات ) ءَا�َ�

 اء ): النس١١٩: ا��ع�اف ) ءَاذَانَ( ١٢٣: البقرة)، ءَاذَنَ ( ٣١، ءَادَمَ (  ) التوبة

َ  ) : ا����اب٦٩( ءَاذَْوا : ا��ع�اف )  ٩٣ : ا��نعام )، ءَا�َ� ( ٧٤ ( ، ءَازَر

، ءَا�ُ�ُهُ  : ا��ع�اف)٦٩، ءَا��ءَ ( :ا��نعام )١٩، ءَا�ِ�َةً( : آل ��ران)١٢٤ٍف(ءَالَ�

 مد )، �: ��١٦: القََصص ) ءَانِفًا (٢٩: البقرة )، ءَا�ََ� (١٣: يوسف ) ءَامََن(٣٢(
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 َ يوسف ) ، ءَايَةٍ  ٦٩: البقرة ) ، ءَاوَى (  ٤٩ءَاِل (  ، : آل ��ران ) ١١٣ اءَ (ءَا�

 : البقرة ) . ١٠٦( 

�َ�َ  : ��و �ي ُ��ذَف صور��ا ��” ا��مزة ا��بتدأة ��ُ�ا �ي أن ذ�ال�ي  القا�دة الثابتةو أ�

ْ��ًا (٢٧(  .  )١١( “ ع�إ��ا: البقرة ) وش��ه  ٤: ال�كهف ) وُأ�ْ�َِل (٧١: البقرة ) و��

:  الثانيةو ستفهام�ل� ُأو��هّنَ هذا ��د ا��ا�ي يُقّدِم صورًا لتتابع ث��ث ��زات  و��ىٰ 

 ) ��� �ي : ���زة ا��صل ( فاء الك��ة ُأ��ِلت ألفً :  لثة�الثو، ��زة قطع ( �َ�ِ��ة ) 

،  د ألِفًاستفهام بالسوا���زة ا�: ا����ف ) فقد أ�از أن �ُ��َ�  ٥٨“ ( �ِ�َتُنَا اءَأ� ” 

ُ ، �� �ُ��َ�  ���مة ��زة القطع منفردةوفوقه� ر�� ا�ْ�مزة و��ك��ا ، �� �ُ��َ�  مرة �با��

د���� ��� فاء الك��ة ا��بد�� ، ��� أ�از أن ��ُّلَ بعُض هذه الع��مات ��ّلَ  ألٌِف أ��ى

 .  )١٢( بعٍض وفقًا لبعض وجوه القراءَات

ر بالسواد ومن هذا ��تنتج أن ��د�� ما ��ّل �لي اه ا��رف ا��ُصوَّ ًّ ؛ إذ  ليس قطعي

��ة ��ذوفة ف�ُ��� الك��ة، م �ستفه���وزُ أن يُعَّدَ هو ا��مزةَ ال�ي ل�  : وتكون ا��مزة ا��َز

 ” َ ء ، وهذه �ي الصورة ال�ي  “�ِ�َتُنَا اءَأ� ” و��وز �كس ذل� ف�ُ��َ� الك��ة ، “ �ِ�َتُنَا اأ�

لت � بع ا��صحف ا����يرتض��ا ا���نة ال�ي أ��فت ��� طٱ إضافة ا��لِف ، ل�ك��ا �ّ�َ

� طبا�ة ا����ف ا��ــو�ي واردة �ي ك�تا ا��الت�ن  ــ مرة�با�� ُّ مراء � ألفًا مصغرة لِتَع�

  آ��اك .

 ٌ ُ�ثِّل عِبْئًا كب��ًا �ي الطبا�ة وقتذاك  و��شّكَ �ي أن هذا ا��ل ���� ، ل�كنه ك�ن �

ستعما�ِ�ا ، و�ي �َ�غَل مَسا�ات ��� قلي�� ٱو بتش��ل قوالب لتل� الع��مات ا��صغرة

  .�ي ا��سطر والصف�ات 

 ً بتك�ر ما ُ��ّقِق ا�ْ�دف ا�ْ�رجوّ دون �َ�ْك ٱ� إ�ى ور��ا ك�ن التفك�� �ي ��يل آ�� سبي�

  وثعلب: الفراء  يؤ�ذ ��أي ���اء اللغة؟ بأن  ف��اض أّيُ ا��مزت�ن �ي ا���ذوفة���ال �

  . ١٧وا��قنع  ١٥٥،  ٩٤ا�����  )١١(
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مبتدأة ، وا��بتدأة ��  �����؛ ا��مزة ا��رسومة �ي ��زة ا��ستفهام أن : �ن َكيْسان ٱو

ِ�َع�ًى وهو ا� ُ��ذَف صور�ُ�ا ، و����ا دا��� . فيُعْدَل عن ا���� ا��ثبَت  )١٣( ستخبار��

ا ويُبدَأ با��مزة ال�ي ��� ا��لِف وفوقها الفت�ة لتكون مع��ة عن ا�ْ�رسوم بالسواد  ًّ �الي

لَِف  ��زة وفت�ة �فوقه و�ُ��َ� ألٌِف أ��ىٰ  رة، �� ت�� ا��� ُ ألف مصغَّ ؛  ���مة

�” ذا : ڪه أ� ً ٱفيكون  ؛“ �ِ�َتُنَا أ� يقة ��� ا لل��ابت�ن ، ست�دام هذه الطر ًّ � تقريبي

 مر . �ستغناءً عن الطبا�ة بال��ن ا��حْ ٱو

 م�فهمزة ا��ستفه؛ ووجهة نظري �ي ر�� ا��لِفَ�ن أن ك� وا�دة م��ما مبتدأة 

تَ�ن . ���ً� ، و��زة القطع مبتدأةٌ  واقعًا أةٌ مبتد َّ   ، وقد وقعتا �ي ك��ت�ن مستقِل

لِفَ�ن ٱجتماع ث��ث ألِفات ينطبق ��ك� مماثل ��� ٱه �ي ق���ُ أوهذا ا��ي  جتماع أ�

ألف مبد�� من ��زة أصلية ، ��� �ي ا��فعال ال�ي ��ِد ���  ُأو��َ��ا ��زة وا����ىٰ 

فْعََل ” صيغة  لِف ا�ُ���ىٰ وفاؤه“ أ� مَِن ا��ي يص�� : آمََن ، أو تكون ا���  ا ��زة مثل : أ�

�ة به ، أو �ألِف صيغة ��فية ك �� التفضيل، أو �َ�ع ٱ�� الفا�ل ، أو الصفة ا��ش�َّ

التكس�� مثل : آِ�ذٌ ، وآدَمُ ( من ا�ُ�ْدمة )، وآ�ِ�ةٌ ، وآذانَ ، وقد أوردُت آنفًا بعًضا 

ر وروده �ي ال َّ ا ت�� َّ قرآن من ذل� ، و�ي هذه ا��ا��ت أق��ح ر�� ا��مزة وا��لف ��� مِم

ْمُت :  �قّدَ �مََن ، أ� �ِ�ذٌ ، أ� �دَمُ ، أ� �أ�  ذانَ . �ِ�ةٌ ، أ�

� ف�ُ��َ�: رَ “ رَاه ” و��ل� ا���� مع ا��مزة ا��توسطة ��� �ي  ه ، إذ ليس من أ�

يل ا��ي ي�� ا��نط�� أن يكون ا��لِف ا��رسوم بالسواد مُع�ِّ�ًا عن صوت ا�� ّدِ الطو

 ً ىٰ ” ا��مزة وأن تكون ا��مزة �ي ا���ذوفة فقد ُأثبِتْت متوسطة .  �ي آيَ�ي النجم“ رَأ�

ستفهام ، �مفتو�ة فإن ُأو����ا �ي ��زة ا� وأما ا�ْ�مزة ا�ْ�فتو�ة ال�ي تل��ا ��زة ُأ��ىٰ 

نَْت ” مثل : ، ��زة قطع �ي ��اية ك��ة  وا����ىٰ  نْت�ُْم ”  ، ء ): ا��نبيا ٦٢(  “ءَأ� “ ءَأ�

�ِ�ُ ” ،  ز�ات )�: الن ٢٧(  ُ ” ،  : هود ) ٧٢(  “ءَأ� ��ْ   ، ا����اء ):  ٦١(  “دُ �ءَأ�

  ١٥ . ٩٥،  ٩٤ا�����  )١٣(                         .              ١٠٠�  ٩٨ا�����  )١٢(
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 ” َ �ْ�َْر�َ�ُْم ء ْشفَْق�ُ�ْ ” : البقرة ) ،  ٦“ ( أ� �ل��ما ما سبق وينطبق ، : ا���اد�� ) ١٣“( ءَأ�

 مزة ال�ي بعدها مبتدأة أيًضا ، ف�ُ��َ�وا�ْ� “أ� ” ستفهام مبتدأة ف�ُ��َ� �من كون ��زة ا�

ز ا��ا�ي ��ا���ا باْ��“ أ� ”  ُ ��ل� فهُما من ك��ت�ن . وقد جوَّ  ” ْمرة قال : �
ٰ
قول مَن  و���

رة ،  قال إن ا��مزة الثانية �ي ا���ذوفة ُ��عل ا��مزة ا��و�ى و��ك��ا �ي ا��لف ا��صوَّ

جعل �َ�ا صورة الناقُِط  و�ْن شاء. وُ��عل ا�ْ�مزة الثانية و��ك��ا بعد تل� ا��لِف 

 ٱو صورة�� ��عل �َ�ا  و�ْن شاء)  ألِفًا يع�ي ( مراء�با��
ٰ
،  با��مزة وا��ر�� م��ا كت��

ءَ�ِ�ُ ، وش��ه  ءَْشفَْق�ُ�ْ ، أ� ءَنْ�ُ�ْ ، أ� ءَ�ْ�َْر�َ�ُْم ، أ� ، ولو أنه  )١٤( “وصورة ذل� ��� ��ى : أ�

أ�  ُ ، وا��لِف أثبت الصورة ا����ى لك�نت ه��ا : أ� �ِ� أ� ْ ، أ� ْشفَْق�ُ� أ� ْ ، أ� نْ�ُ� أ� �ْ�َْر�َ�ُْم ، أ�

ُ الثانية باْ��  ولك�ن ذل� أقرب إ�ى ا��قة ال��ابية .   دون ا��مزة والفت�ة ــــمرة �

وشبيه ��ذا ما �ي القرآن ال����� من ك��ات توسطت ف��ا ا��مزة وقبلها ألِف مّد 

ها : � �يسواء ت�� ا�ْ�مزةَ ألُِف مّد أم �� �� ُّ ي� ْرُض ، �َأ� بَِت ، �َا أ� �ُ�ا ، �َا ُأْخَت  �َا أ� َّ ي� ، �َأ�

 ُ ادَم ْ ، �َا أ� نْ�ُ� ُ ، هَا أ� �ْ�َاهِ�� ها ���اء ٱ؛ �َا إ� كت�� ا���� ف��ا �إثبات ألف وا�دة �َّدَ

“ يا ” أو ��ف النداء “ ها ” ا���� �ي ا��مزة ال�ي تبدأ ��ا الك��ة التالية ��رف التنبيه 

ُ ” � �ي إ� ادَم َ يَ�” فإ��م ر�موها “ �َا أ� ُ ئ وا ��زة آدَم ا��بتدَأة �ي ا���ذوفة ، “ ادَم فعّدُ

ل�ِكَوْن ا��و�ى زا��ة وَكوْن الثانية ” وألِف ا��ّد ا��بد�� من ��زة فاء الك��ة �ي الثابتة ، 

  . )١٥(“ أصلية 

يادة وا��صا��وقد ُطبِّق  ي هذه ا��ا�� و�ي �ا��  �ــ بتداء��� معيار ا� ــ معيار ا��

يُت  الك��ات ال�ي ��ِد ف��ا ا��مزة ُأو�ىٰ  َّ ا أوردتُه آنِفًا ، وقد �م َّ ذل� وبعدها ألِف ا��ّد مم

اٱ”  ًّ �ي ِ “  ختيارًا ���ُّ ؛ إذ يأ�ذون من آراء  من ��ك�� مِعيارَ�ن�ا �ي معا�َ�ة الظاهرة �

يأ�ذون ب ي�ن ما يوافق ��جهم �ي ��ء من الظاهرة ، و  غ�� ذل� �ي ��ء آ�� ،اللغو
 معارف ختيارا��م �ي �ي أصلها تفس��ات تقوم ��� ٱستندوا إل��ا �ي ٱالتفس��ات ال�ي و

  ١٥٥ا�����  )١٥(                                           . ٩٦ا�����  )١٤(
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ية ،  و��ى ا��لِف ا��بدَ�� من ��زة �ي فاء الك��ة ستفهام���زة ا� ؛ ك�شار��م إ�ىٰ  لغو

غوي عَو�ًا ��م رتَضوا أن يكون ا��عيار اللٱمن أ��ف الك��ة . و�ذِ  ��ى ا��ص�� وا��ا��و

 َ با���ذ ��ا يتفق �ليه ��هور  � الك��ات فقد ك�نوا أ��َىٰ �ْ �ي تبَ�ن الو�ه ا��صوب ��

ل��ام ��عيار ثابت . وهم قد ع�فوا جهود ���اء اللغة �ي ����اء اللغة من ا��راء وا�

و�ي ��ال الضبط ال��ا�ي القرآ�ي و���ه مما ، القراءَات ، و�ي ضوابط ا��داء الصو�ي 

 ُ ُ��� ” ك�نوا ��� و�ي ��ل� ؛ فا��ا�ي خ�� ��ابه  تاج فيه إ�ى التوجيه اللغوي ، وقدْ �� ا��

َ بباب ذَ “ �ي نَقط ا��صاحف  قْ ” � فيه � َّ ط من الن�اة ك���ليل مذاهب متقّدِ�ي الن

يقهم و وال����ي و�����ا اط ا��ِ��َ�ن البَ��ة ٱ، ومَن َسلَ� طر قت�َ� آثارهم مِن نُّقَ

َّفقَت �ليه �َ�اع�ُ�م ٱستعما�ُ�م وٱ�ليه  ، وما ��ىٰ  العراق وال�كوفة وسا��  .  )١٦(“ ت

يق إ�ٱوأحسب أن ما �دث �ي الواقع أن  ��ال ��لهم  ىٰ ن��ف ���اء ك� فر

يق�ن ٱو  ؛و�� يكن �ي ذل� نفع لع�� ا���� �ي َ��قيق مسائ�� ، نقطع التواصل ب�ن الفر

ف��ا ��وف أو ز��ت ،  تع ال�ي نقصبتناول ا��واض �ن ���� ا��صحف��شتغكت�� ا�ٱف

ستعمال الع��مات ا��ا�ّ� ��� ا�ْ�مزة ٱكيفية  أو ُكتِبت بصورة �اصة ، وا��شارة إ�ىٰ 

 ٰ �ي الت��وة ، وهذا ك�� أ�� ��وري وواجب ول�كن  والتضعيف وا���ك�م ال�ي �ُ�ا�َى

َّف عند هذا اْ��ّد .   البحث �ي هذا ا���ال توق

ِ�ا ك�ن �ي العصور السابقة ؛ ٱا��يام وأحسب أن ما هو واقع هذه  متداد �

ُّ�ن ��راسا��م �� �َ��َكهم  فا�ْ�تخصصون �ي معاهد القراءَات التابعة ل��زهر مستق�

ية من أصوات و��ف وَ��و ود���� و�ي  ا��تخصصون �ي فروع ا��راسات اللغو

هذه  ا��راسات الب��غية ، وا��ارسون �ي هذه ا��عاهد ��تاجون إ�ى التعمق �ي ك�

م ما ���صصون  ا��وانب ��� ك�ن الع��اء ا��ولون ، فهي تعود �ل��م بفوا�� كب��ة �ي تفهُّ

 فيه من ��� التجو�� و��� القراءَات و�����ا . 

 . ٢١٩ا�����  )١٦(
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  من سورة يوسف : ١٠١صورتان ل��ية 

  ا��و�ىٰ 
ٰ
  .قراءة حفص  من ا��صحف ا����ي ���

  وا����ىٰ 
ٰ
ي��حظ قراء من ا��صحف اللي�ي ��� ر�� الياء ا��اجعة ست ف��ا ة قالون . و

 . ��� �ي ا��ط ا��غر�ي “ ا���اديث ، وا��رض ، وا����ة ” ��ات ، و��ابة 

 

 


